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PARTE 1 – ENTENDENDO O QUE É PROJETO 

 Projeto: atividade organizada, objetivo de resolver um problema ou atingir objetivos 

bem definidos, sequência de ações articuladas. 

 Características: 

❑ Grau de Sucesso definido em função: 

 -da resolução de um problema; 

 -de uma ação educativa crítica, transformadora (envolvimento dos alunos ou toda 
comunidade escolar); 

❑ Ser Finitos (ter começo e término programados). 



Condições para o êxito do projeto 

❑  Definição do problema a ser resolvido e/ou das intenções educativas com clareza 

(objetivos do projeto).  

❑ Envolvimento da equipe (alunos ou outros professores motivados); 

❑  Planejamento (não significa que as ações não possam sofrer alterações durante o 

percurso !). 



Trabalho com projetos 

❑  mudança de postura (e não apenas uma técnica atraente),  

❑  forma de repensar a prática pedagógica e suas teorias 

❑  repensar a escola, seus tempos, seu espaço, sua forma de lidar com os conteúdos 

das diversas áreas do conhecimento ; 

❑  pensar na aprendizagem dos alunos como um processo global e complexo; 

❑  romper com um modelo fragmentado de educação e recriar a escola. 



Diferenças de perspectiva 

Perspectiva Compartimentada Perspectiva dos projetos de trabalho 

enfoque fragmentado 

transmissão de conteúdos prontos. 

enfoque globalizador 

resolução de problemas significativos. 

conhecimento = acúmulo de informações. Conhecimento = instrumento para compreensão da realidade e 

intervenção nela. 

professor é o único informante (dar as respostas certas e cobrar 

sua memorização). 

professor intervém no processo de aprendizagem (criação de 

situações problematizadoras). 

aluno dependente, recebe passivamente o conteúdo. aluno ativo, usa experiência e  conhecimento para resolver problemas. 

conteúdo é compartimentado. conteúdo está num contexto que lhe dá sentido. 

seqüência rígida dos conteúdos nas disciplinas. seqüência depende do nível de abordagem e de aprofundamento. 

baseada apenas nos livros didáticos. baseada numa análise global da realidade. 

tempo e o espaço são rígidos e estáticos. flexibilidade do tempo e do espaço escolares. 

receitas e modelos prontos, reforçando a repetição e o treino. atividades abertas, alunos estabelecem suas próprias estratégias. 

Fonte: Revista Presença Pedagógica n. 8, p.32 (adaptação). 



DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 Educação ambiental 

 Processo de repensar e reconstruir a relação entre o ser 

humano (enquanto indivíduo ou grupo) e o meio ambiente. 

Essa reconstrução passa pelo desenvolvimento de novos 

valores, hábitos e atitudes.  



Educação Ambiental X Ensino de Ciências 

 Ensino de ciências: foco no funcionamento do meio ambiente; 

 EA: foco na relação do ser humano com o meio ambiente. Repensar essa relação em 

busca de uma melhor qualidade de vida (pode ser feito dentro de qualquer área do 

conhecimento). 



Exemplos de inserção do tema ambiental nas diversas 
disciplinas do currículo escolar 

 HISTÓRIA: variações da relação ser humano / meio ambiente ao longo do tempo 

histórico (representações históricas da natureza, relações das sociedade humanas com 

a água, invenções técnicas que possibilitam obter e utilizar energia, história dos 

sistemas econômicos e exploração dos recursos naturais). 

 GEOGRAFIA: degradação do meio ambiente, impacto ambiental. 

 CIÊNCIAS: fenômenos da natureza. 



Exemplos de inserção do tema ambiental nas diversas 
disciplinas do currículo escolar 

 MATEMÁTICA: trabalhos matemáticos sobre a dinâmica das florestas e das águas, 

multiplicação e desaparição da biodiversidade, formas da natureza (relevo, 

planos,etc). 

 LÍNGUA PORTUGUESA: divulgação dos esforços de sensibilização e das denúncias 

quanto a gravidade da questão ambiental (jornais, revistas, músicas populares, 

legislação, etc). 

 ARTE: meio ambiente como fonte de inspiração. Abordagem estética, emoção, etc. 

 EDUCAÇÃO FÍSICA: prazer corporal lúdico e estético, saúde. 



Meio Ambiente 

 Não apenas o natural, distante e preservado - matas intocadas (aquele da qual a 

gente tem pouco ou nenhum acesso), mas também o ambiente próximo e cotidiano: 

casas, bairros, estradas e cidades (no qual pequenas iniciativas podem fazer muita 

diferença).  



É importante incentivar 

❑ que as crianças e os jovens conheçam a realidade 

local e percebam a importância dela no contexto mais 

amplo; 

❑  um olhar reflexivo/crítico sobre essa situação; 

❑ o desenvolvimento de um compromisso de trabalho 

(tanto individual como cooperativo); 

❑  a aplicação dos conhecimentos e habilidades 

adquiridas em programas de atuação local.  

 



 “A principal função do trabalho com o meio ambiente é contribuir para a formação 

de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de um 

modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade 

global e local”. 

 PCNs – tema transversal meio ambiente 

 





PARTE 2 – DEFINIÇÃO DO TEMA, DO OBJETIVO GERAL E 
DO PRODUTO FINAL 

  Os critérios de seleção de temas para os projetos derivam: 

❑  Dos objetivos da área; 

❑  Da concepção de ensino-aprendizagem; 

❑  Da possibilidade de adequação à faixa etária. 

 É preciso considerar: 

❑  O que se quer que os alunos aprendam; 

❑  A articulação com conteúdos que respondem aos objetivos definidos para a série; 

❑  Ser potencialmente educativo e interessante; 

❑  A possibilidade de potencializar uma atitude globalizadora. 

 



  Objetivos Gerais 

 É preciso considerar: 

❑  Os objetivos didáticos (o que se quer alcançar com o projeto); 

❑  Que eles devem ser amplos para abarcar vários objetivos específicos e conteúdos 
(fatos, conceitos, procedimentos, valores e atitudes); 

 

 Produto Final 

 É preciso considerar: 

❑  Que ele deve ser definido a priori e compartilhado com os alunos para que eles 
possam sugerir outras possibilidades; 

❑  Que ele deve ser elaborado durante o desenvolvimento do projeto. Na verdade, 
ele é um empreendimento que será constituído ao longo do trabalho. 

 



PARTE 3 – PLANEJAMENTO DO PROJETO 

  PRIMEIRA ETAPA DO DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE 

Educação Ambiental 

 Diagnóstico socioambiental:  

❑  levantamento de informações para compreender uma determinada realidade / 

situação; 

❑  ponto de partida para a proposição do tema de trabalho, dos objetivos, etc; 

❑ novas possibilidades de olhar o ambiente. 



Duas maneiras de se fazer um diagnóstico socioambiental:  
 

1) Levantamento das características ambientais  

(fontes secundárias: relatórios técnicos e pesquisa de campo) 

 

 

 

2) Percepção da comunidade 

 



Diagnóstico participativo 

❑ tem como finalidade identificar temas ambientais relevantes segundo a percepção 

da comunidade envolvida; 

❑  possibilita a participação dos grupos envolvidos na descoberta e transformação da 

sua própria realidade. 

 

❑A seguir apresentamos algumas técnicas / ferramentas de diagnóstico participativo: 



Diagrama de Venn 

❑ Identificar e listar os itens a serem analisados por ordem de importância 

representando-os por meio de círculos de tamanhos variados. 

Consumo de 
água na 
escola 

Locais 
de maior 
uso da 
água 

Análise da 
conta de 
água 

Fontes de  
desperdício 
de água 



Diagrama de Fluxos 

❑ Estabelecer relações de causa e consequência entre os itens a serem analisados por 

meio da colocação de setas entre eles. 

Mau uso, desperdício 

da água 

Medidas positivas de 

redução de desperdício 

Torneiras 

pingando 
Economia de 

água 

Consumo de água na 

escola 



Diagrama de Venn e Fluxos 

 

 

 

Reflexo no 
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Torneiras 
pingando, 
falta de 

manutenção 
   Mau uso 
do recurso 

Medidas de 
gestão e 

educativas para 
redução do 
desperdício 

Reflexões sobre  
desperdício 

Análise do  

uso 



Entrevista coletiva / Grupo focal 

❑ Questões previamente definidas sobre aspectos que se quer investigar.  



Mapa Mental ou Mapa Contorno 

❑ Pode-se pedir para desenhar o mapa do local ou fornecer um mapa só com o 

contorno da região a ser trabalhada. 



 Árvore dos sonhos e muro das lamentações 

❑ Identificação dos principais problemas e potencialidades ambientais usando 

como mote a árvore e o muro. 



Travessia ou Transecto 

❑Definir com os participantes um caminho que 

possibilite a observação de diferentes aspectos 

do local. Pode-se definir com antecedência que 

aspectos serão investigados (cursos de água, 

solos, propriedades, usos da terra, vegetação, 

história, etc). 



Depoimento 

❑ Técnicas de levantamento das lembranças individuais / grupais. Utilizadas para 

diagnóstico de mudança de paisagem. 


